
Összegzésféle 
a budapesti 
színjátszónapokról

Az elm últ évtizedben m egválto
zott a budapesti am atőr együt
tesek hagyományos találkozójá
nak jellege. Akadt idő, amikor 
nemzetközi, s akadt, am ikor or
szágos fesztivá l volt. Az utóbbi 
két szemlét viszont szerényen 
színjátszónapoknak nevezik a 
szervezők, s a résztvevőket ki
zárólag a fővárosból választja 
ki az előzsüri. A névváltozás 
term észetesen nem csupán for
m ai kérdés, hanem ta rta lm i vál
tozások tükre.

A fesztiválokon kimondva, 
vagy kim ondatlanul versenyez
nek egymással a résztvevők, te
hát léteznek olyan együttesek, 
am elyek megfelelő m űvészi 
színvonalat képviselnek ahhoz, 
hogy ezt tehessék. Nyolc^tíz 
évvel ezelőtt voltak ilyen együt
tesek, m a elenyésző a számuk. 
A színjátszónapok viszont első
sorban bemutatkozási lehetősé
get nyújtanak, azokon m ellékes 
a verseny.

A fővárosnak az ország életé
ben betöltö tt — sokszor nyo
m asztó — kiemelt szerepe az 
am atőr színjátszásban ko rán t
sem érvényesül. Ez persze nem 
baj, de tény, amely rányom ja 
bélyegét a budapesti színjátszó
napokra. Az októberben meg
rendezett ötödik ilyen rendez
vénysorozatról nem állíthatom , 
hogy a legjobbak bem utatkozá
sa volt, de viszonylag hű képet 
adott a budapesti am atőr szín
játszás helyzetéről, gondjairól 
és eredm ényeiről.

A szervezők öt csoportba osz
to tták  a kéthetes program soro
zaton részt vevő együtteseket. 
A gyerek-, gyerekeknek szóló, 
diák-, mozgás- és felnőttszín
játszást három -négy produkció 
képviselte. Az egy csoportba 
tartozó előadásokat egy napon, 
azonos helyszínen, többé-kevés- 
bé az előadás jellegének m egfe

lelő közönség előtt tarto tták . Ez 
jó kezdem ényezés, hiszen — 
hogy csak a legkirívóbb példát 
em lítsem  —  a gyerm ekszínház 
meg a mozgásszínház egészen 
más életkorú , érdeklődési körű  
közönséget vonz. Ez a m egoldás 
persze azzal jár, hogy fesztivál
hangulat kialakulására semm i 
rem ény sincs. Az azonos cso
porton belü liek  azért nem néz
hetik  egym ás produkcióit, m ert 
olyan kevesen vannak, hogy 
míg az egyik együttes játszik, 
a m ásik felkészül, a harm adik  
a fellépés feszültségét vezeti le. 
A m ás kategóriákba tartozó 
előadások m egtekintését pedig 
a különböző helyszín s a k é t
hetesre n y ú jto tt  idő teszi ne
hézzé.

Az ellentm ondás elsősorban a 
bem utatókat követő bitókban 
érződött. Az idén a viták is egy 
kissé a régebbiektől eltérő m ó
don zajlo ttak , illetve a tervek  
szerint m áskén t kellett volna 
lezajlaniuk. Régi panaszuk volt 
az együtteseknek, hogy a zsű ri
zés m ódszere, színvonala, köve
telm ényrendszere esetről-esetre 
különböző, nagyrészt attól füg
gően, kik a bizottság tagjai. Ám 
abban egyek a különböző szín
vonalú zsűrik, hogy vélem é
nyük jobban  hasonlít az íté le t
hez, m in t a bará ti tanácshoz. 
Persze sem  az ítélettel, sem a 
tanáccsal nem  tudnak m it kez
deni azok, akiknek szól a b írá 
lat. Ezért ve tődött fel ismét az 
az ötlet, hogy állítsuk vissza a 
szakmai v itá k  rangját, és az a r
ra m éltó produkciókról a nézők 
és a szakem berek egyenrangú 
részvételével bontakozzon ki 
széles körű  érdem i, szigorúan 
szakmai eszmecsere.

Ám ha a vitázók nem látták  
egymás előadását, ha számos 
gátlás nehezíti a hozzászólást, 
ha a v itavezetők sem állnak 
mindig a helyzet m agaslatán, 
igazi eszm ecsere nehezen alakul 
ki. De csüggedésre nincs ok: a 
részeredm ények és a jól sikerült 
tanácskozások — hogy csak a 
gyerekeknek szóló előadásokat 
követőre u ta ljak ! — azt bizo
nyítják, hogy szükség van a 
nyílt v itára, s ehhez meg kell 
terem teni a kellő feltételeket.

Többé-kevcsbé a vitákon is 
m egfogalm azódott: a színjátszó
napok je le n le g i rendszere nem

alkalmas arra, hogy átfogó ké 
pet ad jon a színjátszás egy-egy  
te rü le tének helyzetéről, csak 
néhány, m ondhatni véletlensze
rűen kiválasztott produkció fel
m utatására  és jó esetben szak
mai elem zésére nyílik lehető 
ség. Elvileg persze elképzelhető, 
hogy az egyes csoportokban a 
főváros három -négy legjobb 
produkcióját láthassuk, ám en 
nek — úgy tűnik — legyőzhe
tetlen akadályai vannak.

A diákegyüttesek vezetői egy
behangzóan nehezm ényezték, 
hogy a válogatás tavasszal van, 
a színjátszónapok viszont ősz
szel, s az a produkció, am ely 
így vagy úgy é lt az előzsürizés- 
kor, a nyári szünet, az őszi m e
zőgazdasági m unkák, a f luk tuá
ció m iatt még vagy m ár nem  
hozható vissza az életbe. (Ez is 
arra figyelm eztet, hogy gondol
kodni kellene a találkozó m eg
felelő időpontjáról!)

A fővárosban érezni a legin
kább az am atőr színjátszáson 
belüli különbségeket. Ä h ivatá 
sos szintű am atőrszínházak és 
az alig tengődő üzemi, intézm é
nyi csoportok jelzik a két vég
letet. I tt  a legjobbak olyannyira 
más m inőséget képviselnek, 
hogy külön találkozót kellene 
szervezni nekik. Ám ezek a so
rozatok bem utató fesztivá l, nem  
pedig m unkatalá lkozó  jellegűek 
lennének. Magam m indkettő t 
fontosnak és hasznosnak ta r ta 
nám, sőt — ha a színjátszóna
pok  sorozata a budapesti m űvé
szeti hetek  része m arad — a 
bem utató fesztivál jobban illene 
a hetek program jába, m in t a 
jelenlegi egyenetlen színvonalú 
találkozó. Ehhez persze az kel
lene, hogy az am atőrszínházi 
együttesek előrelátóbban dol
gozzanak, s kétévenként legyen 
készen egy-egy fesztiválra vihe
tő előadásuk.

Végül is mi a legfőbb akadá
lya annak, hogy — az am atőr
színházaké t  leszám ítva — a leg
jobb produkciók seregszem léjét 
jelentsék az őszi színjátszóna
pok? Az, hogy a legtöbb terü le 
ten  még a szakem bereknek 
sincs friss, megbízható képük a 
budapesti csoportok tevékeny
ségéről, produkcióiról, (gy az 
előzsüri csak azok közül válo
gathat, akik jelentkeznek a se-

2



Pinceszínház: Momó
Gyermekközönség
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regszemlére. Ám igen sok cso
port nem rajong a versenyért, 
így eleve távol m arad a m unka- 
találkozóról is. Kötelezővé ten 
ni persze nem  lehet a szem lén 
való résztvételt, de meg kelle
ne terem teni a találkozók ran g 
ját, m ert különben — akár jó, 
akár rossz összbenyomást su
gallnak — az önámítás alkalm ai 
lesznek.

Akik ism erik az országos 
helyzetet, bizonyíthatják, hogy 
még az így kialakult m ezőny is 
kisebb-nagyobb hibaszázalékkal 
jól tükrözi a színjátszás valósá
gos tendenciáit. Az idei talá lko
zó bem utatói is az előbbi je len 
ségekre u ta lta k : pillanatnyilag 
erősebb a gyerm ek- és a gyer
m ekeknek szóló, m int a fe lnő tt
színjátszás; változatlanul visz- 
szaszorulóban vannak a szer
kesztett műsorok, pódium játé
kok a színjátékokkal szem ben; 
m indegyik m űfaj m egtalálja a 
maga helyét a színjátszás egé
szében, nincsenek p referált m ű
fajok, de katasztrofális helyzet
ben van a diákszínjátszás, még 
rosszabban — azaz gyakorlati
lag nem létezik — az egyetem i.

M indegyik kérdéskör külön 
tanulm ányt igényelne, m ost 
csak néhány szót róluk.

Az elm últ években sok m in
den tö rtén t annak érdekében, 
hogy a gyerm ekek kiskoruktól 
kezdve m egism erkedhessenek a 
színjátszással, hogy a színház- 
művészet hasson érzelmi fejlő
désükre. A nagyszerű eredm é
nyek m ellett bizonyos sém ák is 
kialakultak, például, hogy m i
lyen korosztályban m ilyen tí
pusú játékok, színjátéktípusok a 
legalkalm asabbak a gyerm ek 
alkotóképességének, játékossá
gának fejlesztésére. De m inden 
séma bénít, vagy kiderül róla, 
hogy felül kell vizsgálni. M ind
kettőre akad példa: a XX. ke
rületi N yír utcai általános isko
lások Tam kó S irató-m űsora  az 
elsőre, a III. kerületi M edgyessy 
Ferenc utcaiak Az úgy v o lt  cí
mű játéka az utóbbira. (Itt m eg
dőlt az a hiedelem, hogy kisis
kolásokkal még nem lehet rög
z íte tt improvizációs já tékoka t 
játszatni!)

A felnőttcsoportok egy része 
felismerte, hogy közönségínsé
ges időkben mindig van egy 
biztos nézőréteg: a gyerekek.

Azok ugyanis ki vannak éhezve 
a színházra mindaddig, míg a 
rossz tapasztalatok  el nem ve
szik tőle a kedvüket. Ez a felis
merés számos kitűnő és még 
több szokványos műsort szül. A 
mesefeldolgozásoktól (Gyerek- 
já tékszín: Pofon) a gyerekekkel 
való együ tt játszásig (Térszín
ház: U rasim a Taró, a halász) 
igen széles a skála műfaj, stí
lus és m ondandó tekintetében. 
A legkiérleltebb produkciók 
(például a K IS Z  Központi M ű 
vészegyüttesének iroda lm i szín
pada: Az u to lsó  róka) azt m u
tatják, hogy a gyerekeknek kí
nált mese a felnőtteknek is szól, 
azaz ezek a csoportok vélhetően 
a felnőttszínjátszásban észlelhe
tő pangást, válságot, erőgyűj
tést — ki-ki ízlése szerint válo
gathat kifejezésekben — igye
keznek ily m ódon elkerülni.

É rthetetlen , hogy a gyerm ek
színjátszás jó alapjain m iért 
sorvad el a diákszínjátszás. 
Csak feltételezéseim  vannak ar
ról, mi lehe t ennek az oka: 
csökkent e m űvészeti ág tek in 
télye a középiskolákban a diá
kok és a tanárok  szemében; a 
fiatalok jobban  vonzódnak a di
vatos diszkóhoz, m int a szelle
mi és fizikai erőfeszítést igény
lő tevékenységhez; a kb. egy 
évtizede k ialaku lt nevelői gör
csök — „a színjátszással m indig 
csak baj v an !” — ma is élnek;

„IV. tanulmány” csoport: Arisztophanész 
madarai

az ifjúsági szervezet nem egy 
tisztségviselőj ének tehetetlensé
ge és önállótlansága; az irányító 
tanárok jelentős részének hozzá 
nem  értése és így tovább . . .  az 
oknyomozás alighanem  hosszan 
folytatható lenne. De e néhány 
ok is jelzi: sokágú problémával 
állunk szemben. Ahhoz, hogy a 
színjátszás ne kezdjen sorva- 
dozni, gyökeres szem léletválto
zásra van szükség a  középisko
lások és a szakm unkástanulók 
nevelésében. Az am atőr színját
szás mindig e korosztályra tá 
maszkodott, de félő, hogy m a
holnap elvész ez az alap.

A középiskolai színjátszás 
helyzetéből egyenesen követke
zik — legalábbis részben — az, 
hogy nincs egyetem i színjátszás, 
de ez a kérdéskör is sokkal bo
nyolultabb annál, semhogy 
m inden ágát-bogát iki tudnánk 
m ost bontani. Az egyetemeken, 
főiskolákon folyó szakmai kép
zés egyéniségbeszűkítő hatását 
sok mindennel, többek között a 
színjátszással is oldani kell. Ügy 
m utatkozik, ezen a téren  — ha 
nem  is rövid időn belül — re
m élhetünk ném i változást.

örvendetes jelenség volt az 
idén, hogy új m űfaj tűn t föl: a 
mozgásszínház. A m ost másod
szor m egrendezett nemzetközi 
mozgásszínházi ta lá lkozó  kirob
banó sikere jelzi, m egnőtt az ér
deklődés eziránt a komplex for
ma iránt: ezeken a bem utató
kon volt a legnagyobb közönség.

Az egyes előadásokról — a 
m ár em lített válogatási és szín
vonalkérdések m ia tt — nem kí
vánok elemzően szólni. Néhány 
előadást azonban — ha csak jel
zésszerűen is — meg kell emlí
tenem : a „ IV .  tanu lm ány”  cso
portbó l Arisztophanész madara
it ,  a Modern Mozgáscsoport Tü- 
körjé t, a Pinceszínház Momó- 
já téká t meg a Kolinda együttes 
Passióját. Ha egy színjátszóta
lálkozón (amely versmondással, 
szcenikai kiállítással és előadás- 
sorozattal kibővítve átfogta a 
m űfaj teljes spektrum át) négy 
kitűnő előadás van, akkor bi
zakodhatunk: m inden gond,
hiányosság, szellem i kényelm es
ség, színvonalsüllyedés ellenére 
van és továbbra is lesz am atőr 
színjátszás.
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